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Haluatko heittäytyä luovaksi? Etsitkö nopeaa, jämäkkää ja helppokäyttöistä ompelukonetta, 
jonka hinta-laatusuhde on kohdallaan ja joka soveltuu kaikkiin ompelutöihisi? Siinä tapauk-
sessa bernette 05 -sarjan koneet b05 CRAFTER ja b05 ACADEMY ovat juuri sinua varten!



bernette 05 ACADEMY

bernette 05 ACADEMY on juuri oikea ompelukone inspiroituneille ompelijoille. Se on 
varustettu runsailla toiminnoilla, erinomaisella 30 ompeleen valikoimalla sekä nopealla 
moottorilla: sen avulla toteutat villeimmätkin ideasi nopeasti. Haastavissa projekteissa, joissa 
on edettävä hitaammin, voit pienentää maksimiompelunopeutta. Koneeseen sisältyy 12 
pikakiinnitteistä paininjalkaa, helposti kiinnitettävä sormisuoja sekä suuren ja kätevän  
apupöydän ansiosta enemmän ompelutilaa. Kuka tietää, mitä ideoita huominen tuo  
tullessaan? b05 ACADEMY auttaa sinua niiden toteuttamisessa.



bernette 05 CRAFTER

Vankka bernette 05 CRAFTER ompelukone on oikea valinta luoville ompelijoille.  
Kauniista vaatteista trendikkäisiin asusteisiin: voit viimeistellä projektisi käden 
käänteessä. b05 CRAFTER on erittäin helppo käyttää. Näet kaikki säätimet yhdellä 
silmäyksellä. Koneessa on 30 tarkoin valittua ommelta, kuten kapea erittäin joustava 
ommel ja pykäpisto-ommel. Piston leveyttä voi säätää 6 mm:n ja piston pituutta 4 
mm:n asti. Ompelualue on kirkkaasti valaistu kahdessa eri kohdassa olevien LED -va-
lojen ansiosta. Mukana toimitettujen 6 pikakiinnitteisen paininjalan avulla voit aloit-
taa omien luomuksiesi ompelun. Vaikka kankaasi olisi ohutta tai paksua bernette 05 
CRAFTER ompelee ne vaivatta.



Ominaisuudet b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Yleiset ominaisuudet

Konetyyppi Mekaaninen Mekaaninen

Sukkula Vaakasukkula Vaakasukkula

Tilaa neulasta oikealle 165 mm 165 mm

Paininjalan paine manuaalisesti säädettävissä

Ylälangan kiristys manuaalisesti säädettävissä

Manuaalinen langankatkaisin

Puoliautomaattinen neulan langoitin

Ompeluvalo 2 x LED 2 x LED

Ompelu

Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa) 1100 1100

Säädettävä maksimiompelunopeus –

Maksimi pistonleveys 6 mm 6 mm

Maksimi pistonpituus 4 mm 4 mm

Piston leveys manuaalisesti säädettävissä

Piston pituus manuaalisesti säädettävissä

Ompeleiden kokonaismäärä 30 30

Kapea erittäin joustava ommel (Lycraommel)

Pykäpisto-ommel

1 -vaiheinen napinläpi

Neulan asento manuaalisesti säädettävissä

Alaslaskettava syöttäjä

Vakiovarusteet

Paininjalan jalkaosat (pikaliitäntä paininjalan runko-osaan) 12 6

Siksakjalka

SIksakjalka liukkaalla pohjalla lisätarvike

1 -vaiheinen napinläpijalka

Vetoketjujalka

Piilovetoketjujalka

Overlock -jalka

Piilo-ommeljalka

Parsinta-/kirjontajalka lisätarvike

Napin ompelujalka lisätarvike

Päärmäysjalka lisätarvike

Avoin koristeommeljalka lisätarvike

Reunaommeljalka lisätarvike

Korkeuden säätölevyt

Suuri apupöytä lisätarvike

Sormisuoja lisätarvike

BERNINA neulapakkaus

Kaikkia konemalleja ja lisätarvikkeita ei ole saatavana kaikissa maissa. Muutokset ominaisuuksiin ja ulkonäköön ovat 
mahdollisia. 



Säädettävä neulan asento

Alaslaskettava syöttäjä  
käsivaraiseen ompeluun,  
kirjontaan ja parsintaan

Aputason tarvikekotelo  
tarvikkeiden säilytykseen

Neulan langoittimen avulla 
neulan silmän langoitus sujuu 
erittäin helposti

Langankatkaisin  
kätevästi koneen  
päädyssä

Ompeluohjeet farkkukankaiseen reppuun

Tämä kierrätyskankaista ommeltava farkkureppu on nopea ja 
helppo toteuttaa. Tarvitset vain muutamat vanhat farkut niin 
pääset näyttämään mitä osaat. Ompeluohjeet löytyvät täältä:

www.bernette.com/jeans-backpack

Täydelliset ompeleet niin ohuille  
kuin paksuille kankaille säädettävän 
paininjalan paineen ja ylälangan  
kiristyksen ansioista



Erinomainen 30 ompeleen  
valikoima

Maksimiompelunopeus  
1100 pistoa minuutissa

Ompelualueen optimaalinen 
valaistus kahden kirkkaan  
LEDin avulla

Käytännöllisen puolan  
pika-asetuksen ansiosta pääset 
aloittamaan ompelun nopeasti

Puseron ompeluohjeet

Tarvitsetko uutta puseroa? Jotakin muodikasta, jota ei ole kenelläkään muulla? Joka 
on nopea ja helppo toteuttaa? Ompeluohjeet sekä kaavat tähän  
puseroon löytyvät täältä:
 
www.bernette.com/shirt-blouse 

Säädettävä pistonpituus  
max. 4 mm

Säädettävä pistonleveys  
max. 6 mm
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bernette on BERNINA Textile Groupin tuotemerkki.


